
 תהלים
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øôñ àì ÷øô íéìéäú     
)à (Çç ÅvÇð Àî Çì1ãÄå Èã Àì ø ÉåîÀæ Äî :  תושבחתא לדוד2לשבחא   
)á ( Èê Àaä’ í Èì Éåò Àì ä ÈLÉåá Åà ì Çà é Äúé Äñ Èç 

é Äð Åè Àl Çô Èê Àú È÷ Àã Äö Àa3:  
 יי סברת לא אבהת לעלמא בצדקתך שזיב 4במימרך

  יתי

)â (Åä Àî Èê Àð Àæ Èà é Çì Åà ä Åh Çä é Äì äÅéÁä é Äð Åìé Äv Çä ä Èø
é Äð Åòé ÄL Éåä Àì ú Éåãeö Àî úé Åá Àì æ Éåò Èî øeö Àì:  

 לותי אודנך בסרהוביא פצי יתי הוי לי לכרך אצלי
  עשין לחוסנא כריכא למפרק יתי

úåãåöî  -éìô "òìá õéùé"æ  

)ã ( Èê Àî ÄL ï Çò Çî Àìe ä Èz Èà é Äú Èãeö Àîe é Äò Àì Çñ é Äk
é Äð ÅìÂäÇð Àúe é Äð Åç Àð Çz:  

 את ובגלל שמך דבר יתי וזון 5 דתוקפי ורוחצנילמטו
  6יתי

éðçðú -ùàøàðåî "òìá éåî" åîë æ)ì úåîù"á (åâå íòä úà äçð êì'  

)ä ( ä Èz Çà é Äk é Äì eð Àî Èè eæ ú ÆL Æø Åî é Äð Åàé Äö Éåz
é Äfeò Èî:  

   יתי ממצדא דנן דפרסין לי ארום אנת עושניאפיק

)å (Äã Èt é Äçeø ãé Ä÷ Àô Çà Èê ÀãÈé Àa é Äú Éåà Èúéä’ ì Åà 
ú ÆîÁà7:  

   אמני רוחי פרוקתא יתי יי אלהא קשיטאבאידך

êãéá éçåø ãé÷ôà -ðîå÷ "òìá äéøã"æ ,äøöî éúåà äúéãô äúàù éôì ãéîú éçåø ãé÷ôà  

)æ ( ì Æà é Äð ÂàÇå àÀå ÈL é Åì Àá Çä íé Äø Àî ÉM Çä é ÄúàÅð ÈNä’ 
é Äz Àç Èè Èa8:  

אנא  ולשקרא ו9 דנטרין עובדין דדמין ללמאשנאתי
  על יי כליתי

íéøîåùä àåù éìáä  -ò úòåùúì íéôöîä "à  

-ðä øéàî " ê-  
 ,למנצח אחר דבר .נצחים נצח שנצוחו למי ,לנצח נאה שהוא למי למנצח :דמדרש תהלים  'עי 1
 ,ושמח אותו נוצחין ה"הקב אבל ,כועס אותו יםמנצח ודם בשר מלך .מבריותיו שמנוצח למי

  .בחירו משה לולי להשמידם ויאמר )כג ,קו תהלים( שנאמר
  .לשבח 2
 בשעה .עבדו בקול שומע 'ה ירא בכם מי )י ,נ ישעיה( הכתוב שאמר זה :תהילים מדרש 3

 ביניכם צדיקים יש ,להם אומר .אותנו גאול ה"הקב לפני ואומרים ,כנסיות לבתי נכנסין שישראל
 שנאמר .עליכם עומד והוא בשמי בטחו ,ה"הקב להם אומר 'וכו ,לשעבר ,אומרים והם .שמים ויראי

 ועזריה מישאל החנני שכן ,לך תדע .מצילו אני בשמי שבוטח מי שכל ,ולמה .'ה בשם יבטח )שם(
 מישך שדרך די אלההון בריך )כח ,ג דניאל( ,להם אומר נבוכדנאצר שכן .אותם והצלתי בשמי בטחו
 מלטתיו בי שבטח בשביל ,דניאל וכן .עלוהי והתרחיצ די לעבדוהי ושזיב מלאכיה שלח די נגו ועבד

 ,דוד אמר .באלהיה הימן די )שם( ולמה .גובא מן דניאל והוסק )כד ,ו דניאל( שנאמר .הבור מן
 ,ה"הקב לפני ישראל אמרו 'וכו .בוטח אני בך ,מצילו אתה בך הבוטח שכל הבטחון הוא וכך הואיל
 ,דוד אמר 'וכו .בושה לנו אין ,גאלתנו .בבושה אנו משועבדים שאנו הימים כל עולם של רבונו
 אמר 'וכו לעולם אבושה אל חסיתי 'ה בך ,שנאמר .בושה לנו אין הגאולה כשתגיע עולם של רבונו

 מבייש הוא בלשון ובו ,מזכירה הוא פעמים 'שב .הבושה כח היא כמה ראה ,לוי בן יהושע 'ר
 שכך דוד שראה כיון 'וכו .תכלמו ולא תבושו לא ,שנאמר .הצדיקים את מברך ובו ,ם"העכו לאומות

 שהם ולפי 'וכו .לעולם אבושה אל חסיתי 'ה בך ,ואומר ,עליה מתפלל התחיל ,קשה הבושה היא
 רשעים יבושו )יח ,לא תהלים( שנאמר ,לרשעים ,הבושה היא למי .אבושה אל ,דוד אמר ,מתביישין

  .ת"בי ף"אל זו אותיות ושתים בעשרים בתורתך ך"ב ,יוחנן ר"א :ז תהלים מדרש 'עי  .לשאול ידמו
  .בדבר 4
  .ובטחוני חוזקי 5
  .אותי ותזון אותי תדריך 6
 מטתו על לקרותו מצוה הכנסת בבית שמע קריאת אדם שקרא פי על אף :ב"ע ד ברוכת 'עי 7
 דרחמי פסוקא חד למימר ליה מיבעי חכם תלמיד אף אביי אמר צריך אין הוא חכם תלמיד אם 'וכו

 רוחו מפקיד לישן כשבא :כ 'סי כ"פ ר"במ 'עי .אמת אל 'ה אותי פדיתה רוחי אפקיד בידך כגון
  .רוחי אפקיד בידך )לא תהלים( 'שנא ה"להקב

 ולמי .שוא הבלי השומרים שנאתי ,אומר עדן גן .שוא הבלי השומרים שנאתי :תהלים מדרש 8
 ,שונא אני ולמי .שוא הבלי השומרים אהבתי ,אומר גיהנם .פקודיך משמר שהוא למי ,מחבב אני
  .פקודיך משמר שהוא למי

  ???ל שדומים מעשים 9



 תהלים

2 

)ç ( Èúé Äà Èø ø ÆL Âà Èê Æc Àñ Çç Àa ä Èç Àî ÀN ÆàÀå ä Èìé Äâ Èà
é ÄL ÀôÇð ú Éåø Èö Àa Èz Àò ÇãÈé é Äé Àð Èò ú Æà10:  

 ואחדי בטיבותך די חמיתא ית סגופי ידעתא אבוע
  בעקתין דנפשי

)è (Àã ÇîÁò Æä áÅé Éåà ãÇé Àa é Äð Çz ÀøÇb Àñ Ää à Éì Àå Èz
é Èì Àâ Çø á Èç Àø Æn Çá11:  

 12 מסרתני באידא דבעיל דבבא אקימתא לרוחאולא
  רגלי

éðúøâñä  -ùàøáéì "øâñ ïåùì ìë ïëå äøéâñ ïåùì åúåà øáç íçðîå éååî  

)é ( é ÄðÅp Èçä’ é Äðé Åò ñ Çò Çë Àá ä ÈL ÀL Èò é Äì ø Çö é Äk 
é Äð Àè Äáe é ÄL ÀôÇð:  

 14עק יי ארום עיק לי כלאת מרוגזא עיני את13 עליחוס
  נפשי וכריסי

äùùò -øáã úéëåëæä øáòì úåàøì åéðéò ãâðì úéëåëæ ïúåð íãàù úéùùò ïåùì äúäë  , ïéà

äøåøá äàøî äúåà  

)àé ( ì ÇL Èk ä ÈçÈð Âà Ça é Çú Éåð ÀLe éÇi Çç ï ÉåâÈé Àá eì Èë é Äk
eL ÅL Èò é Çî ÈöÂòÇå é Äç Éë é Äð ÉåÂò Ça15:  

י  שציאו בדונא חיי ושני בתנחתא תקל בחובארום
  חילי ואברי חשכו

éîöòå åùùò  -ùò íìëà åìàë á÷ø ïåùì   

)áé ( ã Éà Àî éÇð Åë ÀL Äì Àå ä Èt Àø Æç é Äúé Äé Èä é Çø Àø Éö ì Èk Äî
é Äp Æn Äî eã ÀãÈð õeç Ça é Çà Éø é Èò ÈcËé Àî Äì ã Çç Çôe:  

 כל מעיקי הותי כסופא ולשבבי לחדא ודלוחא מן
  :לידעין לי דחמין לי בשוקא ערקין מן קדמי

ìëîøåö  éø-éøøåö ìë úàî  ,óåãâì äôøç éúééä . éðëùìå- éòãåéîì ãçôå ãàî äôøç éðà 

ðùééè÷ùéîà"éúåøå÷ ìò íéãçôúî õ  

)âé (ã Åá Éà é Äì Àë Äk é Äúé Äé Èä á Ål Äî ú Åî Àk é Äz Àç Çk ÀL Äð16:  היך שכיבא מן רעיונא הויתי כמן דפחר אתנשיתי 
  תביר

éìëë ãáåà -ìä ïéà äãéáà ïåùì ìë ãáàì êìåää  äúåà ãáà àåä øîåì äãéáà ìòá ìò ìôåð ïåù

ãë åðîî úãáåà äãéáàä àìà" åðîî ãáàú øùà à)ë íéøáã"á ( íúù÷á àì úãáåàä) ìà÷æçé

ì"ã(  

)ãé ( áé Äá Èq Äî ø Éåâ Èî íé Äa Çø ú Ça Äc é Äz Àò Çî ÈL é Äk
eî ÈîÈæ é ÄL ÀôÇð ú Çç Ç÷ Èì é Çì Èò ã ÇçÇé í Èã ÀñÈe Ää Àa:  

רין עלי עממין  ביש דאמ17 די שמעית טיבמטול
סגיאין רתיתא מחזור חזור באתכנשיהון כחדא עלי 

  18למסב נפשי חשיבו
-ðä øéàî " ê-  

 ואשמחה אגילה ע"רבש יוסף ראמ ביוסף מדבר הזה הפסוק אמרין רבנין :ז 'סי ד"פ ר"דב 'עי 10
 בגילה הייתי המלכות את לי נתת ולא פוטיפרע של מאשתו לי נפרעת אילו עמי שעשית בחסדך

 יוסף זה עניי את ראית אשר 'וגו בחסדך ואשמחה אגילה הוי המלכות את לי יש ועתה ובשמחה
 העמדת פוטיפרע זה אויב ביד הסגרתני ולא נפשו באה ברזל רגלו בכבל ענו )קה שם( בו שכתוב
 על השליט הוא ויוסף )מב בראשית( שנאמר מנין מצרים ארץ כל על אותי שהשליט רגלי במרחב
 אחיו את יוסף וירא ארצה אפים לו וישתחוו יוסף אחי ויבואו הארץ עם לכל המשביר הוא הארץ

 לשבר כנען מארץ ויאמרו באתם מאין אליהם ויאמר קשות אתם וידבר אליהם ויתנכר ויכירם
 בחסדך ואשמחה אגילה ע"רבש ישראל אמרו בישראל מדבר בחסדך ואשמחה אגילה א"ד אוכל

 יש וגילה שמחה שמחים היינו ממונם את לנו נתת ולא המצריים מן נפרעת שאילו עמנו שעשית
 אותנו וירעו )כו דברים( בהם שכתוב ישראל אלו עניי את ראית אשר ממונם את לנו שנתת לנו

 את וירא קולנו את 'ה וישמע אבותינו אלהי 'ה אל ונצעק קשה עבודה עלינו יתנוו ויענונו המצרים
 ביד הסגרתני ולא חייהם את וימררו בהם שכתוב ישראל אלו נפשי בצרות ידעת 'וגו ואת ענינו
 את שהרחבת רגלי במרחב העמדת ארדוף אויב אמר )ו"ט שמות( שכתוב הרשע פרעה זה אויב
  .'וגו ירחיב כי 'שנא גבולי
  .הקודמת הערה 'עי 11
  ?לרוח 12
  .עלי תרחם 13
14 ???  
 ,העוון .הכח את מתישין ארבעה ,חייא בר תנחום 'ר אמר .חיי ביגון כלו כי :תהלים מדרש 15
   .כחי בעוני כשל ,עוון .והגלות ,והתענית ,והדרך
 שנאמר חדש עשר שנים לאחר אלא הלב מן משתכח המת אין רב אמר :ב"ע נח ברכות 'עי 16

  .אובד ככלי הייתי מלב כמת ינשכחת
17   
  ??חשבו נשפי למסב עלי יחד בכניסתם סביב סביב רעים דברים עמים הרב עלי שאומרים 18
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úáã íéáø -íéáø úöò  , íéðùé éúôù ááåã ïåùì úáã)æ íéøéùä øéù' ( àø÷îáù äáã ìë ïëå

øìøô"æòìá õé . áéáñî øåâî-éúåà ïéãçôîå ïéàøééîù  . íãñåäá-íöòéúäá  . åîîæ - ïåùì 

äáùçî  

)åè ( é Äð ÂàÇå é Äz Àç Çè Èá Èêé Æì Èòä’ é Çä Éì Áà é Äz Àø Çî Èà 
ä Èz Èà:  

   עלך רחיצית יי אמרית אלהי אנתואנא

)æè ( é Çá Àé Éåà ãÇi Äî é Äð Åìé Äv Çä é Èú Éz Äò Èê ÀãÈé Àa
é Èô Àã Éø Åîe:  

 יתי מן יד בעלי דבבי 19 זמני פורקני פציבאידך
  ומרדפי

êãéá éúåúò -êéúåøæâáå íä êéô ìò éìò íéøáåòä íéúò   

)æé ( é Äð Åòé ÄL Éåä Èê Æc Àá Çò ì Çò ÈêéÆð Èô ä Èøé Äà Èä
Èê Æc Àñ Çç Àá:  

   אפך על עבדך פרוקני בטובך20 סבראנהר

)çé (ä’ eL ÉáÅé Èêé Äúà Èø À÷ é Äk ä ÈLÉåá Åà ì Çà 
ì Éåà ÀL Äì eî Àc Äé íé Äò ÈL Àø21:  

 לא אבהת ארום קריתך יבהתון רשיעי ישתקון יי
  ויחתון לשיול

ìàåâå äùåáà  '- êéúàø÷ù éøçà ùåáàù äàð ïéà . ìåàùì åîãé-úåîì åîìàéå å÷úúùé   

)èé (ø Æ÷ ÈL é Åú Àô ÄN äÈð Àî Çì Èà Åz22 ì Çò ú Éåø Àá Éc Çä 
æeáÈå äÈå ÂàÇâ Àa ÷ Èú Èò ÷é Äc Çö:  

 23 ספות שקרא דמללן על צדיקיא גדופיןתתפקקן
  בגיותנותא ובסרנותא

úåøáåãä ÷úò ÷éãö ìò -êúòø ù÷áî ãåã éìò ìåàùì úåøîåàù  . ÷úò-øñ  åîë åðéàù øáã ä

 íùî ÷úòéå)é úéùàøá"á( , ìéç åøáâ íâå å÷úò åîë äù÷å ìåãâ øáã ïåùì åúåà øúô ùðåãå) áåéà

ë"à( , ÷úò ïåä)ç éìùî'( , ÷éúò äñëîìå)ë äéòùé"â) (àñ"à:(  

 )ë ( Èêé Æà Åøé Äl Èz Àð Çô Èö ø ÆL Âà Èê Àáeè á Çø ä Èî
í Èã Èà éÅð Àa ãÆâÆð Àê Èa íé Äñ Éç Çì Èz Àì Çò Èt24:  

 עבדתא 25 סגי טובך דאטשיתא לדחלין מנךכמא
   קביל בני נשא26לסברין עלך למפרע להון אגר טב

-ðä øéàî " ê-  
19   
  טיב 20
  .3 הערה לעיל 'עי 21
 עובר םבעדי שלא אותן ומלוה מעות לו שיש מי כל רב אמר יהודה רב אמר :ב"ע עה מ"ב 'ע 22
 שקר שפתי תאלמנה שנאמר לעצמו קללה גורם אמר לקיש וריש מכשול תתן לא עור ולפני משום

 תאלמנה )לא שם( ד"הה המשכן את ויביאו א"ד ?:ב 'סי ב"פנ ר"שמ 'עי .עתק צדיק על הדוברות
 כ"יוה בא אם הכפורים ביום מתודה אדם כיצד ובוז בגאוה עתק צדיק על הדוברות שקר שפתי
 כענין סילוקים של דברים עתק מהו שקר שפתי תאלמנה ה"הקב לו אומר עונותיו זכירוה אחר

 ויבן מקדם והעי מים אל בית אהלה ויט אל לבית מקדם ההרה משם ויעתק )יב בראשית( שנאמר
 שהיית זו שנה משל עונות בידיך היה לא ה"הקב לו אומר ובוז בגאוה 'ה בשם ויקרא 'לה מזבח שם

 משכן לו לעשות ה"הקב שאמר בשעה במשה מדבר שקר שפתי תאלמנה א"ד זובו בגאוה מתגאה
 אפשר אומרים ישראל ליצני והיו במשכן עושה משה היה תרומה לי ויקחו לישראל משה אמר מיד

 'וג עשאוהו חדשים 'ג במשכן עוסק היה חדשים 'ו יוחנן ר"א עמרם בן ידי על שורה שהשכינה
 שכינתו שישרה אומר משה היה לא נעשה הרי ואומרים אחריו מליצין היו כ"אעפ קפלוהו חדשים

 אותו כשהגיע אלא עשה לא אבינו יצחק בו שנולד בחדש המשכן להעמיד נתכוון ה"והקב אצלו
 הקודש רוח אמרה שעה אותה המשכן את תקים הראשון החודש ביום למשה ה"הקב אמר החדש

 שיקים למשה האלהים שאמר כיון אלא עשה לא משה אחר שמליצים אותם שקר שפתי תאלמנה
  :משה אל המשכן את ויביאו 'שנא ממלאכתו 'וא אחד כל ובאין אותו טוענין התחילו המשכן את

23 ?  
 מה )כ ,שם( שנאמר .טובה באותה יראה לא ,פגם בה שנותן מי כל ,רב אמר :תהלים מדרש 24

 אתם ,לישראל הוא וךבר הקדוש אמר ,כהנא בר אבא רבי אמר  'וכו ליראיך צפנת אשר טובך רב
 לצדיקים שמתוקן הטוב מאותו לכם צופן ואני ,הזה בעולם המצוות ואת התורה את לי צפנתם
 של ששכרן מנין :י 'סי א"פי ר"ב י'וע .ליראיך צפנת אשר טובך רב מה ,שנאמר .לבוא לעתיד

 נגד בך לחוסים פעלת ליראיך צפנת אשר טובך רב מה )לא תהלים( שנאמר מלאכה קרויה צדיקים
 מתוקן שכרך אבל עמך עשיתי חנם הזה בעולם עמך שעשיתי מה כל :ד 'סי ד"פמ ש"ועיי .אדם בני

 ,.ליראיך צפנת אשר טובך רב מה )לא תהלים( אמר דאת מה היך מאד הרבה שכרך לבא לעתיד
 של סילוקן בשעת הוי ליראיך צפנת אשר טובך רב מה )לב שם( אמרי רבנן :ב 'סי ב"פס ש"ועיי
 ע"ג של הסעודה אסי ר"א :ו 'סי ה"פמ ר"שמ 'ועי .שכרן מתן להן מראה ה"הקב מהעולם קיםצדי
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äî êáåè áø  - íéòùøäù äæä íìåòá íå÷î ìëîå êéàøéì áåè øëù ùé àáä íìåòì éúòãé 

êéðô øúñá íøéúñúù íäéìò ììôúî éðà íúåà íéôé÷î  

)àë (ÈêéÆð Èt ø Æú Åñ Àa í Åøé Äz Àñ Çz27é Äà é Åñ Àë Ëø Åî L28 
ú Éåð ÉL Àì áé Äø Åî ä Èk Ëñ Àa íÅð Àt Àö Äz29:  

 מגדודי גבריא 30 בטומרא בעדן רוגזךתטמרינון
   במטללתא מתגרת לישניא31תטשנון כד

éñëåøî ùéà -íäì òøäì ãçé íéøù÷úîä íéòùø éøåáçî   

)áë ( Àêeø Èaä’ øé Äò Àa é Äì Éåc Àñ Çç àé Äì Àô Ää é Äk 
ø Éåö Èî32:  

   בקרתא כריכתא יי ארום פרש טיבותיה ליבריך

øéòá øåöî  - çéøáå íéúìã øéòá àáì øâñð éìò ìåàù øîàùë äìéò÷á )à ìàåîù 'ë"â(  

)âë ( ÈêéÆðé Åò ãÆâÆp Äî é ÄzÀæ Çø Àâ Äð é Äæ Àô Èç Àá é Äz Àø Çî Èà é Äð ÂàÇå
éÇðeð Âç Çz ì Éå÷ Èz Àò Çî ÈL ï Åë Èà33Èêé Æì Åà é Äò Àe ÇL Àa :  

 אמרית באתבעותי למערוק אשתציתי מקביל ואנא
  34רך בקושטא שמעת קל צלותי באתחננותי לותךיק

éðàå éæôçá éúøîà  - éë ìåàù éðôî úëìì æôçð éúééäå ïåòî øáãî ìà éúàáå äìéò÷î éúàöéùë 

éðâéùä ,íùôúì éùðà ìàå éìà íéøèåò åéùðàå ìåàùå . éúæøâð éáìá éúøîà - ïæøâ ïåùì éúúøëð 

éô êë ïæøâ àø÷ð åúøéæâ íù ìò õòä úà úøåëä 'ùðåãúùøâð åîë åøáç íçðîå é ïåéîã åì ïéàå 

 äøåúá)àñ"à(  

)ãë ( ú Æà eáÁä Æàä’ ø Åö Éð íé ÄðeîÁà åé Èãé ÄñÂç ì Èk 
ä’äÈå ÂàÇâ ä ÅN Éò ø ÆúÆé ì Çò í Ål ÇL Àîe 35:  

 יי 36 ית יי כל חסידוי מהימניא נטיר מן בישרחומו
   דעבדין גיותנותא37ופרע על דורבני

íéðåîàä øöåð  '-ä øîåù  'éîàîä úàåéìò íéëîåñå åúòåùéá íéð . øúé ìò- äãîá äãî 

 úù÷ä øúé ìò õçë úðååëî)àñ"à( ,øúé ìò øåúôì ùé åà ,å÷ ãâðë å÷ ìáç ãâðë ìáç ,ì" øúé à

 åîë äåàâ ïåùì àåä)è äéòùé"å ( äåàâ éùåòì äåàâá øúé ìò íìùîå ùåøéô äùò äøúé)àñ"à(  

)äë (ÂçÇé Àî Çä ì Èk í Æë Àá Çá Àì õ ÅîÂàÇé Àå e÷ Àæ Äç íé Äì40 כל דכלין למימרא דיי39 ויתעלם רעיונכוןתקופו  

                                                                                                                                            

 לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין )סד ישעיה( שנאמר ראו לא שכרן ומתן נביאים ראו
 ניתנת שהתורה ארון :ה 'סי נ"פ ש"ועיי .ליראיך צפנת אשר טובך רב מה )לא תהלים( אמר דוד וכן

  .ליראיך צפנת אשר טובך רב מה )לא תהלים( שנאמר הפסק בו שאין טוב שכר לכם אתן בתוכו
  ממך ליראים 25
  טוב שכר להם לפני 26
 ואומר וממטר מזרם ולמסתור למחסה )'ד שם( שנאמר עדן גן זו מסתרתא :ו 'סי א"פ ר"ב 'עי 27

  .פניך בסתר תסתירם )לא תהלים(
 אומר דוד שכן הרשעים אדם בני אלו לבקעה יםוהרכס :סח פרק - בראשית אגדת מדרש 'עי 28

   .'וגו איש מרוכסי פניך בסתר תסתירם
 .לדבר ,יוני לשון .לקרב ,רומי לשון .הן ]נאות[ לשונות שלשה ,יונתן 'ר אמר :תהלים מדרש 29
  .לשונות מריב בסכה תצפנם ,הוי .לתפלה ,אשורית לשון

  .רוגזך בזמן 30
   כאשר 31
   .רומי זו .מצור בעיר :תהלים מדרש 32
 )לא שם( שנאמר בתפלה ומהרהר עומד שאדם בשעה שומע ה"הקב :טז אמור תנחומא 'עי 33

  .תחנוני קול שמעת אכן
  אליך בהתחננתי תפלתי קל שמעת באמת כבוד כנגד ?? לברוח בבקשתי 34
 אומר .באמונה אמן שעונין אלו .'ה נוצר אמונים חסידיו כל 'ה את אהבו :תהלים מדרש 35
 ,ישראל גאל ברוך אומר .המתים מחיה שאני בי ומאמינים ,בא לא ועדיין ,המתים מחיה ברוך

 נוצר אמונים ,הוי .לגאלם עתיד שאני מאמינים והם .עבדוונשת וחזרו לשעה אלא נגאלו לא ועדיין
 ויאמן )'ד שמות( 'שנא האמנה בשכר אלא ממצרים ישראל נגאלו לא :ו בשלח מכילתא 'עי .'ה

 אברהם שהאמין אמנה בשכר :י בשלח תנחומא י'ע .'ה נוצר אמונים )א"ל תהלים( א"וכה העם
 )ד שמות( וכן צדקה לו ויחשבה 'בה והאמין )טו בראשית( 'שנא ב"והעה ז"העה ירש 'בה אבינו
  .גאוה עושה יתר על ומשלם 'ה נוצר אמונים )לא תהלים( וכתיב העם ויאמן
  .הרע מן 36
37 ?  
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Çìä’38: 

å÷æç íëááì õîàéå -åì éúìçåäù éðòéùåäì éì äùòù íúéàøù åîë   

    
øôñ áì ÷øô íéìéäú     

)à ( éeñ Àk ò ÇL Æt éeN Àð é Åø ÀL Çà ìé Äk ÀN Çî ãÄå Èã Àì
ä Èà ÈèÂç41:  

 שכלא טבא אמר דוד טובוי דמן דשבקין ליה לדוד
   חטאוי42 חפין עלמרודוי

ãåãì ìéëùî -ò ìéëùî åá øîàðù øåîæî ìë íéîëç åøîà "åøîà ïîâøåúî é43 . òùô éåùð éøùà

-á÷äù "åéàèç äñëîå òùô àùåð ä . éåùð-éðåãøåôðà "æòìá õ , àìù ãáìáå ïåò åì áùçé àìå

åàé÷ ìà áåùì åúòãá úåéäì äéîø åçåøá äéäú  

)á ( á ÉL ÀçÇé à Éì í Èã Èà é Åø ÀL Çàä’ ïé ÅàÀå ï Éå Èò Éåì 
äÈi Äî Àø Éåçeø Àa44:  

 דבר נשא דלא חשיב יי ליה עוין ודלא ברוחיה טובוי
  נכלא

)â ( ì Èk é ÄúÈâ Âà ÇL Àa é Èî ÈöÂò eì Èa é Äz ÀL ÇøÁç Æä é Äk
íÉåi Çä:  

 בלין גרמי 45 דשתקית מן פתגמי אוריתאמטול
  כנהמותי כולא יומא

éë éúùøçä  -éòùô ìò úåãåúäìî éúùøçä øùàë êéðôì  . éîöò åìá- ìë éúåâàãå éúåçðà áåøî 

åéä 'úåðòøåôä éðôî âàåã éúééäù  

)ã ( Àê Çt ÀäÆð Èê ÆãÈé é Çì Èò ã Ça Àë Äz ä Èì Àé ÇìÈå í Èî Éåé é Äk
ä Èì Æñ õ Äé Ç÷ éÅð Éá Àø Çç Àa é Äc ÇL Àì:  

 אתהפך רוטבי 46 יימם ולילי תקיפת עלי מחתךארום
  47היך שרבא דקיטא לעלמא

                                                                                                                                            
 מאה פרקו נהשו הדומ אינו .עבדו לא לאשר עובד בין ,מןנח בר שמואל ר"א :תהלים מדרש 38

:  מדרש תהלים מ'יע .'לה המיחלים כל לבבכם ויאמץ חזקו ,כתיב מה .ואחד מאה לשונה ,פעמים
 אמרו לא זה 'מקר דוד 'אמ מי כנגד :ה אות נספחים -  כהנא דרב פסיקתא 'עי .עניתיו לי שקוה דוד

 מחמד ה"הב ואף בתורתו ומשמח לביתו יחזור אימתי ומחמדת מצפה שהיתה 'יש כנגד אלא
  .הרשעה מאדום כשיפרע ואימתי 'יש כנסת את ומשמח לביתו יחזור אימתי ומצפה

  מחשבותיכם 39
  .'ה לדבר 40
 שהוא מי .למשכיל למעלה חיים ארח )כד ,טו משלי( הכתוב שאמר זה :תהילים מדרש 41

 .נמלט ,למעלה שנסתכל בדוד וכן 'וכו .למשכיל למעלה חיים אורח ,ליוע כתיב מה ,למעלה מסתכל
 מה .נטלית לשמיא עיני )לא ,ד דניאל( שנאמר ,בנבוכדנצר מוצא אתה וכן .משכיל לדוד ,שנאמר

 בני שהם ,לישראל .להם מוחל ה"הקב ,למעלה כשמסתכלין ,ה"להקב חייבים שהן הרשעים אם
 ,שנאמר .למעלה מסתכל אני ,דוד אמר .וכמה כמה אחת לע ,מסתכלין אם ,ויעקב חקיצ אברהם

 בכל דוד ויהי )יד ,יח א-שמואל( ,אומר הוא וכן .חטאה כסוי הוא מסתכל שהוא ומי .משכיל לדוד
 כסוי היה ,משכיל שהיה ומפני .מאד משכיל הוא כי שאול וירא )טו ,שם( ,ואומר .משכיל דרכיו
 .כסיתי לא ועוני אודיעך חטאתי ,אומר הוא וכן .ה"בהק לפני והודה ,ממעשיו שפור שהיה .חטאה

 כסוי פשע נשוי אשרי משכיל לדוד לב תהלים 'שנא סורחני יכתב אל אמר דוד :ו פינחס ספרי 'עי
 נשוי אשרי שנאמר חטאיה דמפרש מאן עלי חציף :ב"ע לד ברכות .סורחני יכתב אמר משה .חטאה

 חטאה כסוי פשע נשוי אשרי כתיב רמי רב ודהיה רב אמר :ב"ע פו יומא 'עי .חטאה כסוי פשע
 זוטרא רב מפורסם שאינו בחטא הא מפורסם בחטא הא קשיא לא יצליח לא פשעיו מכסה וכתיב

  .למקום אדם שבין בעבירות כאן לחבירו אדם שבין בעבירות כאן נחמן רב אמר טוביה בר
   על חופים מורודי לו שסולחים ?שמן טובו דוד אמר טוב שכל 42
  .מתורגמן ידי על ,לדוד משכיל :כד תהלים מדרש 'עי 43
שאם עשה תשובה , יהודה' אמר רבי יוסי בר. לו עון'  אדם לא יחשוב האשרי: מדרש תהלים 44

, רבי אליעזר בן יעקב אומר' וכו. הקדוש ברוך הוא מרחמו ומוחל לו, שלימה שלבו עקור עליו
, משלי כו(, ועליו הכתוב אומר. ודות עליהם שנה אחרתאסור להת, עונות שהתודה עליהם שנה זו

צריך להתודות עליהם שנה , עבירות שהתודה עליהם שנה זו, ורבנן אמרי.  שב על קיאובככל) יא
, מיכה ז(שנאמר . שאני שכחן, כביכול, בשבילך כתבתי על עצמי, ר הונא בר אבהו" א'וכו. אחרת

 אלה םג) טו, ישעיה מט(, וכן הוא אומר. דאנשי חובין. מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע) יח
הבוטח . שלא עשה תפלתו של רמיות. ואין ברוחו רמיה. אשרי נשוי פשע, לכך אמר דוד. תשכחנה

  .חסד יסובבנו' בה
  תורה מדברי 45
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éë äìéìå íîåé  - äéä êéúåøæâå êãé àøåî éìò ãáë .éãùì êôäð ,éìù çåìçì , ïîùä ãùì ïëå

)é øáãîá"à( ,ùðåã åùøéô êë ïîù çåìçì , íééðò ãåùî åîë äãéãù ïåùì øáç íçðîå) íéìéäú

é"á( , éðåãù åæ íéòùø)é íéìéäú"æ .( õé÷ éðåáøçá-ðôî õé÷ä áøåçá ùáééù ãò é êãé ãáåë úâàã 

ôìå éúàèç ìò âàåã éúééäùêëé  

)ä ( é Äúé Äq Äë à Éì é Äð ÉåÂòÇå ÈêÂòé Äã Éåà é Äúà Èh Çç
Çì é Çò ÈL Àô é ÅìÂò ä Æã Éåà é Äz Àø Çî Èàä’ Èúà ÈNÈð ä Èz ÇàÀå 

ä Èì Æñ é Äúà Èh Çç ï ÉåÂò48:  

 אודענך ועויתי לא חפית אמרית אודי על חובתי
  51 עוית חובי לעלמין50 ואת שבקתא49מרודי קדם יי

éúàèç êòéãåà -àåä äååä ïåùìå ãéîú  .äì éòùô éìò äãåàù áåè éúøîà éë ' éúéãåäùë äúòå

 éúàèç àéáðä ïúðì éúøîàå)á ìàåîù 'é"á ( øîàðù ïéðòë éúàèç ïåò úàùð)íù (ä íâ ' øéáòä

åâå êúàèç'  

)å ( ú Åò Àì Èêé Æì Åà ãé Äñ Èç ì Èk ì Ål Çt Àú Äé úàÉæ ì Çò
à Éö Àî52eòé ÄbÇé à Éì åé Èì Åà íé Äa Çø í Äé Çî ó Æè ÅL Àì ÷ Çø :  

 לעידן רעותיה 53יצלי כל חסידא קדמך דא מטול
לחוד דייתון עממין סגיאין היך מיא לותיה לא ימטון 

  54למבאשא
úòì àåöî  - àìù åéìà åòéâé àì øùà íéáø íéî óèùì ÷ø úàæ àéä äîå åúìôú ìá÷ì êàöîäá 

ä ãéá àð äìôð øîàå úàæ ìò ãåã ììôúäù åðéöî ïëå íéôèåù íéîë íäù úåîåàä ãéá ìåôé ' éë

éáø äìåôà ìà íãà ãéáå åéîçø í)ë á ìàåîù"ã(  

)æ ( è Ål Çô éÅp Èø é Äð Åø Àv Äz ø Çv Äî é Äì ø Æú Åñ ä Èz Çà
ä Èì Æñ é Äð Åá Àá Éåñ Àz55:  

 טמור לי ממעיקא תנטרנני ביעת שזבותא 56 הוא ייאת
  57תחזרנני לעלמא

äúà éì øúñ  -áéåà ãçô éðôî êìöá øúñäì  . éðøöú-éðøîùú åîë  . èìô éðø-ä ìù äðø äìö .

                                                                                                                                            
  ?מכותך 46
47   
סוף בתחלה עשה אותו חטא אחד ועון אחד ולב: ט' ז סי"ר פמ"שמ'  עי.41 הערה לעיל 'עי 48

באחד בשבת נכנס אדם במי : פרקי דרבי אליעזר פרק כ'  עי.אמר ואתה נשאת עון חטאתי סלה
. עד שנעשה גופו כמן כברה' גיחון העליון עד שהגיעו מים עד צוארו ונתענה שבעה שבתות ימי

מעלי וקבל את תשובתי וילמדו כל ה רבון כל העולמים העבר נא חטאתי "אמר אדם לפני הקב
ה פשט יד ימינו והעביר את "מה עשה הקב. הדורות שיש תשובה ואתה מקבל תשובת השבים

חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי סלה מן העולם הזה וסלה ' חטאתו מעליו וקבל את תשובתו שנאמ
  .מן העולם הבא

  .'ה לפני 49
  .סלחת 50
  .לעולמים 51

52
את יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא אמר רבי חנינא לעת מצא זו על ז: א,י ברכות ח ע'ע 

רבי נתן אומר לעת מצא זו תורה שנאמר כי מוצאי מצא ' אשה שנאמר מצא אשה מצא טוב וגו
רבי יוחנן אמר ' וכורב נחמן בר יצחק אמר לעת מצא זו מיתה שנאמר למות תוצאות ' חיים וגו

מצא זה בית הכסא אמרי במערבא הא דמר זוטרא מר זוטרא אמר לעת ' וכולעת מצא זו קבורה 
יהא חלקי עם המתפללים עם דמדומי חמה מה טעם על : ב"י ירושלמי ברכות ל ע'ע. עדיפא מכלהו

על : תנחמוא מקץ י' עי. זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא מהו לעת מצוא לעת מצויין של יום
ר אבא לעת מצוא הזקנה "לעת מצוא אמהו ) תהלים לב(זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא 

צריך אדם להתפלל על זקנתו שתהא עיניו רואות ופיו אוכל ורגליו מהלכות שבזמן שאדם יזקין 
  .הכל מסתלק ממנו

53
  .לפניך 

54
  .רצון לבד שיבוא עמים רבים איך מיא אליו ולא יגיעו להרע 

55
אתה סתר לי מצר )  לבתהלים(אין רני זו אלא תורה שנאמר : תנא דבי אליהו רבה יח' עי 

י 'ע. וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב' תצרני רני פלט תסובבני סלה מה כתיב בתריה שמחו בה
רני פלט ) ז, תהלים לב. (רנן לפני ואני מפלטך,  רצונך שאפלטך מיד רשעים:מדרש תהלים קמ

  .תסובבני סלה
56

  .'הוא ה 
57

  .לעולם 
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 àåä äåä ïåùì éðááåñú-úëìì êøã êøåàå êìéëùà éì úøîà êëå èìô éðø ãéîú éðúááñ   

    
)ç ( ä ÈöÂòé Äà Àê Åì Åú eæ Àê Æø Æã Àa Èê Àø ÉåàÀå Èê Àìé Äk ÀN Çà

é Äðé Åò Èêé Æì Èò58:  
 ואלפינך באורחא דנן תהך אמלכנך ואשוי אשכלינך

   עיני59עלך לטבא

hhäöòéà  -äùòú äî æîø éðéòá êì æåîøà , áåùçì åéðéò íöåò åîë ïéò úöéø÷ ïåùì äöòéà 

 úåëåôäú)è éìùî"æ(  

    
)è (ïé Äá Èä ïé Åà ã Æø Æô Àk ñeñ Àk eé Àä Äz ì Çà60 â Æú Æî Àa 

Èêé Æì Åà á Éø À÷ ì Ça í Éåì Àá Äì Éåé Àã Æò ï Æñ ÆøÈå:  
  

   יונתן על תהילים פרק לב פסוק ט תרגום
 תהוון כסוסיא והיך כודנא דלית להון ביונא לא

פרומביא תקוניה לאתחסמא כחדא לא בזממא וב
  יתקרב לותך

ìà ãøôë ñåñë åéäú  - åá íâúîî äúàùë äòø åì äùåòì äáåè åì äùåòä ïéá ïéáî åðéàù 

 åéô øåâñìå íåìáì êéøö äúà åôöø÷îå åãø÷î äúàùëå åðñøá ñëñëîå åéô íìåá àåä âúîá

åäôéîå éãò åäãòî äúàùë ïñøå âúîá åøñééìå . êéìà áø÷ ìá-ìù êéìà áø÷é à , ê÷éæäì

àùëäúïñøå âúîá åäôéî  . íåìáì åéãò - åøâåñì êéøö äúà åôöø÷îå åãø÷î äúàù åéãò úòùá 

êéìà áø÷é àìù ïñøå âúîá ,øâñî ïåùì äðùî ïåùìá äîéìá , úåîìåáî åéìâø íåìá åéô) úëñîá

åøåëá'( ,îéìá ìò ïëå íåìáì øáç íçðîå ')ë áåéà"æ ( ïëåú ïåùì)àñ"à:(  

  

-ðä øéàî " ê-  
58

מהו איעצה עליך עיני מרמז . 'אורך בדרך זו תלך וגואשכילך ו: ילקוט תהלים רמז תשיט' עי 
, למלך שעשה סעודה לכל בני פלטין שלו והיה לו שם אוהב אחד והיה אוהבו יותר מדאי, בעיניו

כיון שבא התמחוי לפניהם היה מנהה אחת טובה היה המלך מרמז לאותו אוהבו שיטול אותה 
ה לחלוק כל "כך כשבא הקב,  לאוהבומה עשה המלך נטלה בידו ונתנה, המנה ולא היה מבין

הארצות לכל האומות לכ אומה ואומה נטלה כפלים מארץ ישראל שנאמר בהננחל עליון גוים 
ה מרמז לישראל שיטלו "והיה הקב, בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים גבול עמים אין כתיב כאן

ה להם שנאמר ואתן לך נטלה בידו ונתנ, ארץ ישראל ולא היו רוצים שהיתה קטנה מכל הארצות
  .ארץ חמדה

59
  .לטוב 

60
כך פתח רבי תנחומא בשם רבי יודן בשם ' זכור את אשר עשה לך וגו: תנחומא כי תצא ו' עי 

ששה דברים נאמרו בסוס אוכל ) תהלים לב(' רבי איבו ואמר אל תהיו כסוס כפרד אין הבין וגו
רוחו גסה ויש אומרים אף מבקש הרבה ומוציא קימעא ואוהב זנות ואוהב מלחמה ומואס שינה ו

ה לישראל אל תהיו כסוס כפרד שאין בהן "להרוג בעליו במלחמה אל תהיו כסוס כפרד אמר הקב
בינה ומה עסקו של סוס אם אדם הולך ליתן לו מאכל ליתן עליו תכשיטין בולם ועוקם צוארו 

תיה ולמזגיה לבישא ומבעטו וכן הפרד אבל אתם אל תהיו כן אלא הוו זהירין למזגיה לטבא טיבו
  . 'בישתיה לטבא טיבותיה לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לבישא בישתיה זכור את אשר עשה לך וגו
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)é (Ça Çç Åè Éåa ÇäÀå ò ÈL Èø Èì íé Äá Éåà Àë Çî íé Äa Çøä’ 

ep Æá Àá Éåñ Àé ã Æñ Æç61:  
   כיבין לרשיעא ודכלי ביי טיבותא יחזרינהסגיאין

)àé (Çá eç Àî ÄNä’ ì Èk eðé Äð Àø Çä Àå íé Ä÷é Äc Çö eìé Äâ Àå 
á Åì é Åø ÀL Äé62: 

 ובעו צדיקיא ושבחו כל תריצי 63 במימרא דייחדו
  לבא

 

-ðä øéàî " ê-  
61

משל למטרונה שנכנסה לתוך פלטין של מלך כיון דחמית מגלביא תלן : ד' ו סי"ר פט"ויק' עי 
מוח כך כיון דחלת אמר לה המלך אל תתייראי אלו לעבדים ולשפחות אבל את לאכול ולשתות ולש

ה אבל אתם לאכול ולשתות "ל משה אל תתייראו אלו לאו"ששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראו א
ישמעאל ' רבי ור. חסד יסובבנו' רבים מכאובים לרשע והבוטח בה) תהלים לב(ולשמוח שנאמר 

ברבי יוסי היו יושבים ועוסקים במגילת קינות ערב תשעה באב שחל להיות בשבת עם חשכה מן 
מנחה ולמעלה שיירו בה אלף בית אחת אמרו למחר אנו גומרין אותה כשעלה רבי נכשל באצבעו ה

זעירא בשם ' חרס כל שהוא ר: כג' ד סי"ר פ"איכ'  עי.הקטנה קרא על עצמו רבים מכאובים לרשע
שמואל אמר מגופת חבית וחרסית מותר לטלטלן בשבת השליכן לאשפה אסור לטלטלן בשבת ' ר
אחא אמרו אפילו רשע וחוזר ' תנחום בשם ר' אלעזר בצראה ור' חסד יסובבנו ר' הוהבוטח ב) שם(

  .חסד יסובבנו' ה מקבלו שנאמר והבוטח בה"בו הקב
 הצדיקים יהו שלא ,אמר ברכיה 'ר בשם יודן 'ר .צדיקים וגילו 'בה שמחו: מדרש תהלים 62

אשה במדינת הים הגיעוה משל למלך שנשא : ז' ט סי"ר פי,שמ' עי .ישרים מכלל יצאנו אומרים
ל לא תזכרי כל הגלים שעברו עליך אלא אותו יום שפלטת מהם "גלים עד שלא נכנסה אצלו א

ה לגאלם וכמה גלים "תהא זוכרת אותו עשי אותו שמחה בכל שנה כך ישראל נגלה עליהם הקב
 קשים עברו עליהם ועשה להם תשועה לכך הזהירן שיהיו שמחים בהם בכל שנה ושנה שנאמר

גדול כחן של צדיקים שאין כל העולם : מדרש שמואל ד' עי. וגילו צדיקים' שמחו בה) תהלים לב(
כל הנשמה תהלל יה ) ו, תהלים קנ(, שנאמר. ה אלא מחצי השם"כולו ומלואו מקלסין את הקב

מדרש '  ועי.'שמחו צדיקים בה) יב, שם צו. (ה בשם שלם"אבל הצדיקים מקלסין להקב. הללויה
, ולא עוד. וליועצי שלום שמחה, שנאמר.  אלו שתי כליות של אדם שהן מייעצין עמו:משלי יב

' שמחו בה) יא, שם לב(שנאמר , בזמן שמיעצין את האדם לטובה, אימתי. אלא שנקראו צדיקים
  .וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב

63
  .'בדבר ה 


